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Profil časopisu: 

Časopis e-Monumentica je elektronické periodikum věnované tématu mezioborové spolupráce v oblasti péče  

o památky a kulturní dědictví. Jeho cílem je stát se společnou platformou pro příspěvky nejrůznějších oborů  

a participujících profesí (dějiny umění, muzeologie, restaurování, technologie, památková péče, stavební 

obnova a architektura, estetika, ekonomie a ars management apod.).  

Časopis uveřejňuje především příspěvky naplňující aspekt interdisciplinarity, ať už představují výstup přímé 

spolupráce různých oborů na konkrétních tématech, nebo jejich metoda a způsob zpracování reflektuje 

specifika dalších oborů podílejících se na péči o kulturní dědictví, odlišných od kmenového oboru autora 
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ným „etickým kodexem“ celého časopisu – bude korektnost autora vůči odborníkům jiných profesí (užití 

terminologie, srozumitelnost výkladu). 

Nové internetové stránky časopisu budou zpřístupněny na adrese www.e-monumentica.cz v únoru 2017. 
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2017). Bližší informace a pokyny pro úpravu příspěvků sdělí redaktorky časopisu. 
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